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Modalverben im Präsens - Модальні 
дієслова в теперішньому часі 
• Modalverben sind im Deutschen die 6 Verben dürfen, können, 
mögen, müssen, sollen und wollen. Diese Verben benötigen 
normalerweise ein weiteres Verb (das Vollverb) im Infinitiv. 

• Modalverben ändern den Inhalt einer Aussage – es ist zum Beispiel 
ein Unterschied, ob jemand etwas tun muss, darf oder soll.

- Модальні дієслова в німецькій мові є дієсловами, які 
можуть, можуть, наприклад, повинні, повинні і хочуть. Ці 
дієслова зазвичай вимагають іншого дієслова (повне 
дієслово) в інфінітиві. 

- Модальні дієслова змінюють зміст твердження – 
наприклад, існує різниця між тим, чи повинен хтось, чи 
повинен хтось щось робити, чи повинен.

• Modalverben bilden zusammen mit der Grundform (Infinitiv) eines Verbs 
das Prädikat eines Satzes.


- Модальні дієслова разом з основною формою (інфінітивом) 
дієслова утворюють присудок речення.


Im Hauptsatz steht das konjugierte Modalverb immer auf 
Position 2. jedoch steht der Infinitiv des Vollverbs  in der 
Regel am Satzende. 

- У головному реченні відмінене модальне дієслово завжди 
знаходиться в позиції 2. Однак інфінітив повного дієслова 
зазвичай знаходиться в кінці речення.


	 	 Ich möchte für dich noch Blumen kaufen.


	 	 Я хотів би купити квіти для вас.
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Im Nebensatz steht das konjugierte Modalverb immer am 
Satzende. 
У підрядному реченні відмінене модальне дієслово завжди 
знаходиться в кінці речення.

Besonderheiten  - Особливості: 

• Modalverben haben keinen Imperativ! 

• Modalverben haben keine Passivform. Modalverben können daher nicht 

ins Passiv gesetzt werden, sie können aber alle einen Passivinfinitiv 
eines Vollverbs regieren und somit beim Gebrauch des Passivs benutzt 
werden. 

- Модальні дієслова не мають імперативу! 

- Модальні дієслова не мають пасивної форми. Тому модальні 

дієслова не можуть бути поміщені в пасивне, але всі вони 
можуть керувати пасивним інфінітивом повного дієслова і, 
таким чином, використовуватися у використанні пасивного.


• Modalverben können auch als Vollverben Verwendung finden. Das 
Weglassen des Vollverbs geschieht meistens in Dialogen, wo auch klar ist, 
wie das weggelassene Vollverb heißt.

- Модальні дієслова також можуть використовуватися як повні 

дієслова. Упущення повного дієслова зазвичай відбувається 
в діалогах, де також зрозуміло, як називається опущене 
повне дієслово.


- Brauchst du Hilfe?           Nein, danke! Ich kann es.
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Die Konjugation der Modalverben  
Відмінювання модальних дієслів 

1) Die Kinder dürfen zum Nachtisch ein Eis essen.

2) Die Schüler sollen ihre Hausaufgaben machen. 

3) Wegen des Unwetters dürfen die Kinder nicht zur Schule gehen.

4) Ahmed will Deutsch lernen.

5) Du sollst nicht töten.

6) Ich kann nicht anders, als ihm die Wahrheit zu sagen.

7) Nach 22 Uhr dürfen wir keine Musik mehr hören.

8) Morgen darf ich mit meine Mutter im Krankenhaus besuchen.


1. Дітям дозволяється їсти морозиво на десерт.

2. Учні повинні виконувати домашнє завдання. 

3. Через шторм дітей не пускають до школи.

4. Ахмед хоче вивчати німецьку мову.

5. Ти не вбивай.

6. Я не можу не сказати йому правду.

7. Після 22.m:00 нам більше не дозволяється слухати музику.

8. Завтра я можу відвідати маму в лікарні.
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